
 
 

 رياضيات  نفط  فيزيائية  تحليلية  العضوية  عضوية اسم الطالب ت

 جيد جدا  جيد جيدا  امتياز  جيد جيدا  جيد جيدا  جيد جيدا احمد برزان عبد الجبار عباس     .1
 جيد جدا  جيد  جدا جيد  جيد جيدا  جدا جيد  جيد احمد جبار احمد وردي    .2
 جيد  جيد جيدا  جدا جيد  جيد  جيد جيدا  جيد جيدا احمد حامد صالح عباس    .3
 جيد جدا  جيد  جيد  متوسط  جيد  ضعيف احمد خالد حسين علي الجبوري    .4
 جيد جدا  جيد  متوسط  مقبول  جيد  مقبول صدام اسماعيل ثامراحمد     .5
 جيد  جيد  جدا جيد  جيد  جيد  جيد جيدا احمد عبد الرحمن عبداهلل جاسم     .6
 جيد جدا  جيد  متوسط  جيد  امتياز  جيد احمد عبد مجباس محمد     .7
 جيد جدا  جيد  جيد  جيد جدا  جيد   جيد جيدا احمد علي صالح حجي الخضر    .8
 جيد  جيد  جيد  جيد جدا  جيد جيدا  متوسط احمد ياسين عبدالرحمن    .9

 جيد جدا  جيد جيدا  جدا جيد  جيد جدا  جيد جيدا  امتياز اريام سعيد اسماعيل حسن     .10
 جدا جيد  جيد جيدا  امتياز  جيد جدا  جيد  امتياز استبرق سعدون احمد جاسم    .11
 جدا جيد  جيد جيدا  جدا جيد  جيد جدا   جيد جيدا   جيد جيدا اسالم غازي ذياب احمد     .12
 جدا جيد  امتياز  امتياز  امتياز  امتياز  جيد جيدا اطياف علي عبد اهلل حسن     .13
 جدا جيد  جيد جيدا  جدا جيد  امتياز  امتياز  جيد جيدا امنة طه بنيان سلطان القيسي    .14
 جدا جيد  جيد جيدا  جدا جيد  امتياز  جيداجيد   امتياز اية خالد مطلب خبصي     .15
 جيد جدا  جيد جيدا  امتياز  امتياز  امتياز  امتياز خضير احمد حسين  بسعاد    .16
            جمال احمد حسون علي     .17
 جدا جيد  امتياز  امتياز  امتياز  امتياز  امتياز جيهان امين سليمان بدوي     .18
 جدا جيد  جيد جيدا  امتياز  جيد جدا  جيد جيدا  جيداجيد  حسام ناجي احمد خلف    .19
 جدا جيد  جيد جيدا  جدا جيد  جيد  جيد  جيد حمزة صالح علي صالح    .20
 جدا جيد  جيد  جيد  متوسط  جيد  مقبول حيدر هزاع محمد حسين    .21
 جدا جيد  جيد جيدا  امتياز  جيد جدا  جيد جيدا  امتياز رحاب عصام قدوري ذياب    .22
 جدا جيد  جيد جيدا  جيد  جيد جدا  جيد جيدا  جيد جيدا رغد ادريس حسن    .23
 جدا جيد  جيد جيدا  جدا جيد  جيد جدا  جيد جيدا  جيد رنده سالم خضير    .24
 جدا جيد  جيد جيدا  امتياز  جيد جدا  امتياز  امتياز سارة اجبير رمل احمد العيساوي    .25
 جدا جيد  جيد  امتياز  جيد جدا  جيد جيدا  امتياز سارة مؤيد حميد محمد العباسي    .26
            سبأ حسام عبيد    .27
 جدا جيد  جيد جيدا  جيد  جيد جدا  جيد جيدا  متوسط سعاد محمد رمضان علي     .28
 جيد جدا  جيد جيدا  امتياز  جيد جدا  جيد  جيد جيدا احمد راغبشهد     .29
 جدا جيد  جيد جيدا  جيد جدا  جيد جدا  امتياز  جيد جيدا صبا عز الدين محمود مهدي     .30
 جدا جيد  جيد  جدا جيد  جيد جدا  جيد جيدا  جيد جيدا صفوان محمد خلف صالح     .31
            صالح حماده حمد   .32
 جدا جيد  جيد جيدا  جدا جيد  جيد جدا  جيد  جيد جيدا عارف مقداد حسين عبداهلل     .33

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 كلية العلوم/جامعة تكريت

 قسم الكيمياء

/الدراسة الثانيةقوائم باسماء طلبة المرحلة 

 الصباحية

2019/2020 



            عايد سلمان خيرو محمد    .34
 جدا جيد  جيد جيدا  جدا جيد  جيد جدا  جيد جيدا  جيد جيدا عائشة حسين علي صالح     .35
 جدا جيد  مقبول  مقبول  مقبول        مقبول  ضعيف عبدالكريم خليف مطر حسين     .36
 جيد  متوسط  جيد  جيد  جيد  متوسط عبداهلل جابر حمود عبود    .37
 جدا جيد  جيد  جيد  جيد  جيد جدا  متوسط عبداهلل فاضل عثمان     .38
 جدا جيد  جيد جيدا  جدا جيد  جيد جدا  جيد   جيد جيدا عبداهلل ماهر عبد علي    .39
 جدا جيد  جيد جيدا  جدا جيد  امتياز  امتياز  امتياز علي سعد عكلة موسى الجبوري    .40
 جدا جيد  جيد جيدا  جدا جيد  جيد جدا  جيد  جيد علي عادل عبد علي    .41
  جدا جيد  جيد جيدا  جيد  جيد  جيد   جيد جيدا جاسم عويد نزار عمار   .42
 جيد  جيد  جيد  جيد  جيد  جيد جيدا جاسم عناد بدر عناد   .43
 جدا جيد  متوسط  جيد جدا  جيد  جيد  متوسط حمود خالد علي   .44
 جدا جيد  جيد جيدا  امتياز  امتياز  امتياز  امتياز غسق مشعان عبد    .45
 جدا جيد  جيد جيدا  جدا جيد  جيد جدا  جيد جيدا  جيد جيدا غصون يوسف خلف    .46
 جدا جيد  جيد جيدا  جدا جيد  جيد جدا  جيد جيدا  جيد جيدا فاطمة احمد خضير سعيد    .47
 جدا جيد  جيد جيدا  جدا جيد  جيد جدا  امتياز  امتياز فاطمة علي حسين سلمان     .48
 جدا جيد  جيد جيدا  امتياز  جيد جدا  امتياز  امتياز خطاب الدوريفنار عباس فنر     .49
 جدا جيد  جيد جيدا  امتياز  جيد جدا  امتياز  جيد جيدا كنعان شاهر فليح    .50
 جدا جيد  امتياز  جيد جدا  جيد جدا  جيد  امتياز لوفه ر سيروان نعمان محمد     .51
 جدا جيد  متوسط   جيد  مقبول       متوسط  متوسط محمد حسن سليمان داود    .52
   -   جيد  ضعيف   مقبول  ضعيف محمد سالم عبدالخالق عبداهلل     .53
 جدا جيد  جيد  جيد  جيد جدا  جيد   جيد جيدا محمد صالح عبد اهلل محيميد     .54
            محمد حامد روضان سلطان    .55
 جدا جيد  جيد  جيد  جيد  جيد  جيد محمود بكتل سالم نايف    .56
 جدا جيد  جيد   جيد  جيد جدا  جيد  جيد مرزوك رجب صبحي حمود     .57
 جدا جيد  متوسط  جيد  جيد  جيد  متوسط مروة عاصم خلف معجون    .58
 جدا جيد  جيد  جيد جدا   جيد  جيد  جيد جيدا مصطفى مكي مصحب احمد     .59
 جدا جيد  جيد  جيد جدا  جداجيد   جيد جيدا  جيد جيدا منى احمد كيتو موسى السويفي    .60
 جدا جيد  جيد جيدا  امتياز  جيد جدا  جيد جيدا  امتياز منى عسل احمد    .61
 جدا جيد  جيد جيدا  امتياز  جيد جدا  جيد جيدا  جيد جدا موج طالل وادي   .62
 جدا جيد  جيد جيدا  امتياز  جيد جدا  جيد جيدا  امتياز موج فواز مولود    .63
 جدا جيد  مقبول  مقبول  مقبول  جيد جدا  مقبول غضيب احميدمهدي صالح     .64
 جدا جيد  جيد جيدا  جيد جدا  جيد جدا  امتياز  امتياز نهى ليث جاسم يوسف الجبوري    .65
 جدا جيد  جيد جيدا  جيد جدا  جيد جدا  جيد جيدا  امتياز نواف رديف الفي عواد الشمري    .66
 جدا جيد  جيد جيدا  امتياز  جيد جدا  جيد جيدا  امتياز نور احمد عياش جاسم    .67
 جدا جيد  جيد جيدا  جيد جدا  جيد جدا  جيد جيدا  امتياز نور صباح عبيد   .68
 جدا جيد  جيد جيدا  جيد جدا  جيد جدا  جيد جيدا  جيد جيدا نور صباح محمد اسماعيل     .69
 جدا جيد  امتياز  امتياز  جيد جدا  جيد جيدا  امتياز نيان حميد سعيد علي شواني    .70
            هاجر حازم خالد نايف اللهيبي    .71
 جدا جيد  جيد جيدا  جيد جدا   جيد جدا  جيد جيدا  جيد جيدا هاله سعدي عبد مويل    .72
 جدا جيد  جيد جيدا  جيد جدا  جيد جدا  جيد جيدا  امتياز هديل سامي عنتر عبود    .73



 

 جدا جيد  جيد جيدا  امتياز  جيد جدا  جيد جيدا  امتياز همسة قيصر نصير طه     .74
 جدا جيد  جيد جيدا    ¤ جيد جدا  جيد جدا     جيد جيدا      جيد جيدا     هند عبد جاسم محمد االحبابي    .75
 جدا جيد  جيد جيدا  جيد جدا  جيد جدا  جيد جيدا  جيد جيدا وجدان ساجد صعب    .76
 جدا جيد  جيد جيدا  امتياز  جيد جدا  جيد جيدا  امتياز وقاص جرجيس يونس    .77
 جدا جيد  جيد جيدا  جيد جدا        جيد جدا  امتياز  جيد جيدا ياسمين ماهر ابراهيم نايف     .78
 جدا جيد  جيد جيدا  جيد جدا  جيد جدا  امتياز  جيد يحيى محمد عبداللطيف    .79
80.              
81.              
82.              


